أبو مسلم البهالني ودوره في وحدة األمة اإلسالمية
سليمان بن محمد بن ناصر العلوي

المقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد ـ صلى
هللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ـ وعلى كل من اهتدى بهدية واستن بسنته إلى يوم الدين
 ،فيسرنيأن أشارك في هذا المؤتمر"العمانيون ودورهم في وحدة االمة" بموضوع عن شخصية
أبي مسلم البهالني ودوره الكبير في وحدة األمة اإلسالمية .
إن الشاعر أبا مسلم صاحب رسالة  ،فهو يشارك بهذه الرسالة هموم األمة  ،ويرسل فيها
دعوته إلى اإلصالح واإلمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ،ونجد أبا مسلم لم يخص بهذه الدعوة
وبهذه الرسالة وطنه عمان وبل تجاوزه ليشمل العديد من األقطار العربية واإلسالمية.
وشخصية أبي مسلم من الشخصيات العظيمة التي لها حضورها وبصمتها في التاريخ  ،وكما
يقول ناصر أبو عون "الناس صنفان ؛ صنف صنعته األحداث  ،وصنف آخر صنع التاريخ ،
وكانت األحداث الجارية تسير وفق إرادتهم  ،فصاروا فيما بعد نجوما منيرة في سماء العروبة ،
وكواكب سيارة يهتدي بها الناس في ظلمات التاريخ  ،وكهوف حضارات  ،ومن هؤالء األعالم
عالم الشعراء وشاعر العلماء إبي مسلم البهالني ،أحد العالمات البارزة في أفق التاريخ العماني،
وأحد العالمات الفارقة في نهضة العروبة اتخذ من الشعر مطية للدعوة ،حمل على عاتقه عقيدة
التوحيد والتسامح اإلسالمي ،والدفاع عن حق الشعوب في االستقالل ،وانطلق من سواحل
زنجبار إلى وسط وشرق أفريقيا مبشرا بالحرية"
فجدير بهذه الشخصية أن تدرس لتعريف األجيال والباحثين بجهود الشيخ أبي مسلم في وحدة
األمة .
وقد حاولت قدر المستطاع في هذه الورقةالبحثية أن أسلط الضوء على دور أبي مسلم في وحدة
األمة في الموضوعات اآلتية:
 -1نشأة الشيخ أبي مسلم.
 -2تأسيسه لصحيفةالنجاح.
أ

 -3جهوده من أجل توحيد العمانيين.
 -4مشاركته في قضايا األمةاإلسالمية.


ب

المصادر والمراجع
 -1الخليلي ،احمد بن حمد ،البهالني فقيها وأديبا ،قراءات في فكر البهالني الرواحي ،وزارة
القومي والثقافة ،الطبعة األولى.1998،
 -2الريامي ،ناصر بن عبدهللا ،زنجبار شخصيات وأحداث ،القاهرة :مكتبة بيروت،2009 ،
الطبعة الثانية.
 -3السيابي ،احمد بن سعود ،أبو مسلم البهالني الرواحي حياته ـ شيوخه ـ تالميذه ،قراءات
في فكر البهالني الرواحي ،وزارة القومي والثقافة ،الطبعة األولى1998،م.
 -4السالمي ،محمد بن عبدهللا بن حميد ،نهضة األعيان بحرية عمان ،من مكتبة التراث،
القاهرة ،دار الكتاب العربي.
 -5السليمي ،محمود بن مبارك ،أثر الفكر اإلباضي في الشعر العماني في القرنين الثالث
عشر والرابع عشر الهجريين ،الجامعة األردنية ،رسالة دكتوراة2001،م
 -6الكندي ،محسن ،الصحافة العمانية في المهاجرة صحيفة الفلق وشخصياتها الشيخ هاشل
بن راشد المسكري نموذجا ،رياض الريس للكتب والنشر.2001،
 -7الكندي ،محسن ،الخطاب الديني ونسق المرجعيات في شعر أبي مسلم البهالني ،ندوة
الخطاب الديني في شعر أبي مسلم البهالني الرواحي ،مراجعة :سلطان الشيباني ،وزارة
االوقاف والشؤن الدينية2003 ،م.
 -8المحروقي ،محمد بن ناصر ،الشعر العماني الحديث أبو مسلم البهالني رائدا ،المركز
الثقافيالعربي2000،م.
 -9المعولي ،زياد بن طالب  ،العمانيون ونشر الثقافة العربية في شرق أفريقيا ،التراث
المعرفة والتعارف واالعتراف2010،م.
 -10ناصر ،أبو عون ،عالم الشعراء وشاعر العلماء ،جريدة عمان26 ،اغسطس 2013م.
 -11ناصر  ،محمد صالح ،أبو مسلم الرواحي حسان عمان ،سلطنة عمان1995 ،م.
المالحق
صورة لغالف مجلة النجاح


ش


ص
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